
Zápis 
z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, 
RNDr. Stanislav Máca, MUDr. Eva Matoušková, Hana Müllerová, Bohumil 
Norek, Ing. Václav Ondráček, Ing. Josef Plucar, Ing. Jiří Policar, Mgr. Jan Sláma, 
RNDr. Miloš Vystrčil, František Štancl 

 

1) Zahájení 
- informace o počtu přítomných členů ZM 
- konstatování, zda ZM je schopno se usnášet 
 
Jednání zastupitelstva města zahájil starosta města oznámením, že je přítomno 14 členů 
zastupitelstva města a konstatováním, že jednání ZM je usnášeníschopné. 
 

2) Schválení programu jednání ZM 
 
Program jednání byl schválen všemi přítomnými bez připomínek. 
Hlasování: 14 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM) 
 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Jan Bartošek a Ing. Václav Ondráček. 
Hlasování: 14 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 2. zasedání ZM 
 
Tajemník MěÚ Oldřich Zadražil informoval, že zápis ze 4. zasedání zastupitelstva města 
byl ověřen ověřovateli RNDr. Stanislavem Mácou a Mgr. Janem Slámou bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (14.-16. schůze rady) 
 
Místostarostka H. Müllerová přednesla zprávu o činnosti rady města od 14. do 16. schůze 
rady města - bez připomínek. 
 

6) Plnění usnesení za I. pololetí 2003 
 
Plnění usnesení zastupitelstva města přijatých v prvním pololetí 2003 přednesl tajemník 
MěÚ Oldřich Zadražil - bez připomínek. 
 

7) Návrh na rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace MPZ na rok 
2003 - zbývající část 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing. Bohumil Tripal 



Bez rozpravy. 
 
UZ 27-7/5/2003 
Zastupitelstvo města schválilo rozdělení zbývající části státní finanční podpory z 
Programu regenerace MPZ na rok 2003 a současně schvaluje povinný příspěvek z 
rozpočtu města na rok 2003 dle podání č. 7/5. 
Hlasování: 14 pro 

 

8) Prodej pozemku parc.č. 6319 o výměře 1255 m2 v obci a k.ú. Telč  
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing. Komůrková 

Bez rozpravy. 
 
UZ 28-8/5/2003 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 6319 o výměře 1255 m2 v obci a 
k. ú. Telč Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci Telč za cenu 5 Kč/m2. 
Hlasování: 14 pro 
 

9) Prodej pozemků parc.č. st. 435, st. 439, parc.č. 384, parc.č. 7375/5 v obci a k.ú. Telč 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing. Komůrková 

RNDr. S. Máca - podle Ing. arch. J. Ondráčka došlo k několika pochybením ze strany 
úřadu při projednávání jeho žádosti o koupi pozemků 
Ing. L. Komůrková  
- prodlevu ve vyřízení způsobilo mimo jiné delší projednávání vkladu do katastru 
nemovitostí, osobně projednala s Ing. arch. J. Ondráčkem, všechny sporné záležitosti byly 
projednány a vyřešeny 
- vybídla RNDr. Mácu k nahlédnutí do spisu ohledně projednávaných pozemků 
 
UZ 29-9/5/2003 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc. č. st. 435 o výměře 132 m2, parc. č. 
st. 439 o výměře 12 m2, parc. č. 384 o výměře 111 m2 a parc. č. 7375/5 o výměře 95 m2 
v obci a k.ú. Telč panu J. O.,Děčín a panu V. L., Telč za cenu 20 Kč/m2. 
Hlasování: 13 pro, 1 se zdržel 
 

10) Bezplatné převedení kanalizace v majetku Kraje Vysočina v areálu gymnázia do 
majetku Města Telče 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing. Bohumil Tripal  

Bez rozpravy. 
 
UZ 30-10/5/2003 
Zastupitelstvo města souhlasí s bezplatným přijetím části kanalizačního sběrače v areálu 
Gymnázia Otokara Březiny Telč od Kraje Vysočina. 
Hlasování: 14 ano 
 



11) Závěrečný účet a Zpráva o činnosti kontrolního výboru Svazu vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko v roce 2002 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - starosta 

starosta - podrobně informoval o majetku Města Telče, který je vložen do majetku SVaKu 
(do roku 1994) a se kterým má SVaK právo hospodařit (po roce 1994) 
 
UZ 31-11/5/2003 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu kontrolního výboru o činnosti 
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko v roce 2002. 
Hlasování: 14 pro 
 

12) Svazek Železnice Kostelec-Slavonice - zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková 

starosta - informace o důvodech vzniku Svazku Železnice Kostelec - Slavonice 
Ing. J. Policar  
- podpora zachování Svazku 
-vysvětlil význam otevření železničního přechodu Slavonice - Fratres pro oblast lesního 
hospodářství 
 
UZ 32-12/5/2003 
Zastupitelstvo města schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí 
Železnice Kostelec - Slavonice za rok 2002 včetně závěrečného účtu. 
Hlasování: 14 pro 
 

13) Závěrečný účet města Telče a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2002 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing.Komůrková 

Ing. Pavel Hejtmánek (auditor)  
- informoval o průběhu auditu Města, upozornil na doporučení, která auditorská firma 
navrhuje pro zkvalitenění systému účetnictví Města 
 
UZ 33-13/5/2003 
Zatupitelstvo města projednalo závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření města 
Telče za rok 2002 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města a to bez výhrad. 
Hlasování: 14 pro 
 

14) Obnovení členství v Občanském sdružení Greenways Praha - Vídeń 
 
Předkladatel: Z pověření rady města – místostarosta 

Bez rozpravy. 

UZ 34-14/5/2003 
Zastupitelstvo města schválilo členství Města Telče v Občanském sdružení Greenways 
Praha - Vídeň. 



Hlasování: 14 pro 
 

15) Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Telčsko" 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Mgr. Roman Fabeš - starosta města 

RNDr. M. Vystrčil  
- doporučil přijetí navrženého usnesení, zdůraznil význam sdružení (svazku) pro celý 
telčský region a pro město Telč - podpořil starostu, pro Telčsko výhodné 
 
UZ 35-15/5/2003 
Zastupitelstvo města Telče schválilo smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí s 
názvem "Mikroregion Telčsko" uzavřenou podle § 46 odst,. 2 písm. b) zákona 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění a pověřilo starostu Mgr. Romana Fabeše k podpisu výše 
uvedené smlouvy. 
Hlasování: 14 pro 
 

16) Pořízení změny č. 2 územního plánu města 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing. Bohumil Tripal 

Ing. B. Tripal 
- podrobně vysvětlil způsob pořizování změn územního plánu Města a popsal všech 21 
podnětů pro změnu územního plánu č. 2 
starosta  
- upozornil na zásadní význam podnětu č. 20 navržený radou města - řešení obchvatu tzv. 
jižní variantou při zachování části severního obchvatu v úseku silnice I. tř. č. 23 - silnice 
II. tř. č. 406 
- navrhl, aby po souhrnném výkladu ke všem podnětům následovalo hlasování o 
jednotlivých podnětech jednotlivě 
Ing. V. Ondráček 
- navrhl, aby se hlasovalo prvně o podnětu č. 20 (obchvat) a poté v pořadí 1 až 21. K 
návrhu Ing. Ondráčka nebyly připomínky a při projednávání bylo postupováno podle 
návrhu starosty města se změnou navrženou Ing. Ondráčkem 
 
Rozprava k podnětům: 
Podnět k č. 1 až 3 bez připomínek 
Podnět k č. 4: 
pí Křenová - dotaz na důvody uzavření průchodu z Maškovy ulice na Dolní Oslednice 
starosta - stezka vedla po soukromém pozemku, několikrát řešila rada, nepodařilo se s 
vlastníky najít řešení, které by vedlo k zachování stezky. Připomněl,že není předmětem 
projednávaného podání, doporučil pro bližší vysvětlení konzultaci na radnici např. v 
rámci Dne rady města 
p. Král - kriticky se vyjádřil k užívání stezky na Dolní Oslednice od viaduktu podél 
železniční trati jednostopými motorovými vozidly 
starosta - záležitost policie, konstatoval, že je přítomen vedoucí oddělení PČR v Telči, 
který připomínku p. Krále určitě registruje 
Podnět k č. 5 
RNDr. S. Máca - vznesl dotaz, zda sousední pozemky jsou ve vlastnictví Města 
Ing. B. Tripal - uvedl vlastníky pozemků 



Ing. V. Ondráček - dotaz na přístup na pozemek 
Ing. B. Tripal - vysvětlil možnosti vstupu na pozemek 
Podnět k č. 6 
Bez dotazu 
Podnět k č. 7 
RNDr. S. Máca - požádal o vysvětlení dopadu přijetí podnětu na obchvat města 
Ing. B. Tripal - předmětná komunikace nebyla součástí severního obchvatu, ale místní 
komunikací v případě realizace severního obchvatu. K jižnímu obchvatu nemá vztah 
Podnět k č. 8 
RNDr. S. Máca - doporučil řešit využití areálu Školního statku komplexně 
Ing. V. Ondráček - upozornil na omezující vliv hygienických pásem současného využití 
objektů pro případné jiné (turistické) aktivity 
RNDr. M. Vystrčil - i když existuje rozhodnutí orgánů kraje o tom, že Školní statek 
ukončí k 31. 12. 2003 činnost jako příspěvková organizace kraje Vysočina neznamená to, 
že musí ukončit činnost jako výrobní subjekt. Informoval o složité situaci pro případného 
nabyvatele pozemků, na kterých v současné době hospodaří Školní statek a které jsou ve 
správě Pozemkového fondu - zatím platí, že v případě bezúplatného převodu musí 
přistoupit na dlouhodobý závazek využití pozemků pro potřeby vzdělávání. V této věci 
musí proběhnout jednání mezi Městem, Krajem a Pozemkovým fondem. Navrhovaná 
změna nevylučuje současnou výrobní činnost ŠS 
Mgr. V. Jehlička - podpořil převedení Školního statku do majetku Města, areál má zásadní 
strategický význam pro rozvoj města 
Ing. J. Plucar - navržený podnět na změnu ÚP sleduje ve skutečnosti legalizaci 
současného využití pozemků 
starosta - informoval o jednání s vedením Školního statku. Vedení ŠS zpracovává materiál 
s podrobným rozborem hospodaření ŠS a s návrhem řešení provozu od 1. 1. 2004. Jedná 
se o složitou záležitost, poté co správu ŠS projedná rada města bude k dané problematice 
seminář členů ZM 
Podnět k č. 9: 
Bez dotazu 
Podnět k č. 10: 
F. Štancl - nepovažuje návrh rady města tento podnět nezahrnout do změny č. 2 ÚP za 
správný. Celá záležitost má řadu nevyjasněných otázek, bylo by vhodné kdyby došlo k 
dalšímu jednání s předkladateli podnětu a Městem. Návrh řeší bytovou otázku výstavbou 
rodinných domů, která v předchozích obdobích nebyla ve městě dostatečně řešena 
starosta - konstatoval, že navrhovatelé podnětu mohli v uplynutlých dvou měsících 
jednání iniciovat, připomněl stanovisko rady města  
Podněty k č. 11 až 21: 
Bez dotazu. 
 
Hlasování o jednotlivých podnětech: 
Podnět č. 20 - 13 pro, 1 proti 
Podnět č. 1 - 14 pro 
Podnět č. 2 - 14 pro 
Podnět č. 3 - 14 pro 
Podnět č. 4 - 13 pro, 1 se zdržel 
Podnět č. 5 - 11 pro, 3 proti 
Podnět č. 6 - 13 pro, 1 se zdržel 
Podnět č. 7 - 11 pro, 3 se zdrželi 
Podnět č. 8 - 12 pro, 2 se zdrželi 



Podnět č. 9 - 14 pro 
Podnět č. 10 - 10 pro, 1 proti, 3 se zdrželi 
Podnět č. 11 - 14 pro 
Podnět č. 12 - 13 pro, 1 se zdržel 
Podnět č. 13 - 14 pro 
Podnět č. 14 - 14 pro 
Podnět č. 15 - 14 pro 
Podnět č. 16 - 12 pro, 2 se zdrželi 
Podnět č. 17 - 14 pro 
Podnět č. 18 - 14 pro 
Podnět č. 19 - 14 pro 
Podnět č. 21 - 13 pro, 1 se zdržel 
 
UZ 36-16/5/2003 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s § 31, odst.2) zákona č. 50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pořízení změny č. 2 územního plánu města 
Telče v rozsahu podání č. 16/5 se změnou u podnětu č. 10, kde nebylo přijato žádné 
rozhodnutí. 
Hlasování: viz u jednotlivých podnětů  
 

17) Žádost o vyřazení lokality hlubinného úložiště radioaktivního odpadu zvané 
Rohozná - Růžená z dalších průzkumů a seznamu vhodných lokalit. 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - starosta 

starosta - podrobně informoval o jednáních v této záležitosti 
Ing. J. Bartošek - přednesl stanovisko Komise životního prostředí 
 
Úkol: Roman Fabeš - Informovat občanskou iniciativu Bezjaderná Vysočina o usnesení 
37-17/5/2003. 
 
UZ 37-17/5/2003 
Město Telč požaduje vyřazení lokality hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v území 
vymezeném městy Pelhřimov-Jihlava- Třešť-Telč z dalších průzkumů a ze seznamu 
vhodných lokalit.  
Hlasování: 14 pro 
 

18) Rozprava členů ZM 
 
starosta  
- informoval o přípravě výstavby 54 bytových jednotek poté, co Město obdrželo 
rozhodnutí o přidělení dotace 
- Město získalo dotaci na výstavbu tří sociálních bytů v půdním prostoru bytového domu 
v ul. Radkovská, který je v majetku Města 
- po změně vlastníka JMP zahájila společnost jednání s městy o výkupu plynovodů, které 
vlastní jednotlivá města, vč. Telče. O průběhu jednání bude informovat, rozhodnutí 
přísluší zastupitelstvu města 
- Akademický senát ČVUT odsouhlasil záměr ČVUT získat objekt čp. 3 na nám. 
Zachariáše z Hradce. V současné době se zpracovává návrh smlouvy podle které by se 
převod objektu uskutečnil 



- informoval o jednání Akademického senátu Masarykovy univerzity Brno, které se 
uskutečnilo v Telči 
- informoval o kulturních akcích, které v současné době probíhají (FČA, MFF) a vyzvedl 
jejich význam pro Město 
místostarostka 
- informovala o ustanovení správní rady OPS Francouzsko-česká akademie, předsedou 
správní rady byl zvolen senátor V. Jehlička, místopředsedkyní H. Müllerová 
- poděkovala Ing. Bartoškovi za jeho práci ve funkci ředitele Domova důchodců, kterou k 
30. 6. 2003 z důvodu odchodu do důchodu ukončil 
- představila nového ředitele DD Ing. Miloše Roudenského, který 1. 7. 2003 nastoupil do 
funkce 
MUDr. L. Brzková - má podnět od občanů, aby alespoň část Zachariášovy ulice (od 
Pekařství Marek směrem k silnici II. tř. Telč - Dačice byla jednosměrná 
RNDr. M. Vystrčil - v době, kdy se Zachariášova ulice uváděla po rekonstrukci do 
provozu byl k jednosměrnému režimu odpor bydlících občanů 
MUDr. L. Brzková - zlepšit dopravní značení na křižovatce U Hauzarů (Na Hrázi - 
Hradecká - 9. května) 
M. Kopečná - odstranit zeleň (větve) v místech, kde zakrývá dopr. značení 
- připomněla potřebu nátěru Belpské lávky 
starosta - zeleň průběžně z prostoru dopr. značek u místních komunikací odstraní Služby 
Telč, nátěr Belpské lávky projedná s R. Bockem 
RNDr. S. Máca - podnět k dokončení chodníku od obchodu JMB na Dačické ulici 
starosta - odbor rozvoje uvedl v požadavcích na rozpočet města 2003, nebylo schváleno 
pro nedostatek finančních prostředků 
RNDr. M. Vystrčil - pozemek, po kterém by měl vést chodník je soukromý. Před zadáním 
studie řešení chodníku je potřeba mít jasno o vlastnických vztazích k pozemku pro stavbu 
chodníku 
RNDr. S. Máca - k autobusovému nádraží  
- chybí odpadkové koše, nedostatečně vylepeny jízdní řády, omezený provoz bufetu 
Ing. V. Ondráček - upozornil na špatný stav laminátových zábran v u silnice I/23 v ulici 
Na Posvátné 
Ing. B. Tripal - zábrany před řadou let pořídila SÚS. Podle vyjádření ved. střediska SÚS 
Telč, L.Dufka, nebude SÚS je nadále udržovat, jednalo s eo jednorázovou akci, ve které 
SÚS nepokračuje. Postupně, dle možností rozpočtu města opraví Služby Telč. 
 
Úkol: Bohumil Tripal - K bodu 16/5 - Zpracovat zadání změny č. 2 ÚP dle usnesení 36-
16/5/2003.  
 
Úkol: Lenka Komůrková - K bodu 8/5 - Kupní smlouva, vklad do KN - pozemek 
Město/MRS. 
 
Úkol: Bohumil Tripal - K bodu 10/5 - Sdělit řediteli GOB souhlas zastupitelstva s 
převodem kanalizačního sběrače - 30-10/5/2003. CO: FO 
 
Úkol: Roman Fabeš - K bodu 11/5 - Informovat SVaK o projednání závěrečného účtu 
zastupitelstvem - 31-11/5/2003. 
 
Úkol: Hana Müllerová - K bodu 14/5 - Informovat vedení OS Greenways o vstupu Města 
do sdružení - 34-14/5/2003. CO: FO, OK 
 



Úkol: Bohumil Tripal - Ve spolupráci s MUDr. L. Brzkovou provést průzkum zájmu o 
jednosměrný režim v Zachariášově ulici - dop. formou písemné ankety do každé 
nemovitosti a vlastníkům nemovitostí v ulici. 
 
Úkol: Libor Blabla - Prověřit možnosti zlepšení dopravního značení křižovatky U 
Hauzarů (Na Hrázi - Hradecká - 9. května). Po prověření zpracovat informaci členům ZM 
(30 dní!). 
 

19) Souhrn přijatých usnesení 
 
Souhrn přijatých usnesení přednesl tajemník Oldřich Zadražil - bez připomínek. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - k bodu 18/5 - připomínka RNDr. Mácy - autobusové nádraží - 
prověřit, zda provozní doba bufetu je v souladu se nájemní smlouvou, odpověď v RS do 5. 
8.! - aby mohla být zpracována souhrnná odpověď na připomínku dle jednacího řádu. 
 
Úkol: Bohumil Tripal - k bodu 18/5 - připomínka RNDr. Mácy - autobusové nádraží - 
prověřit počet odpadkových košů, vč. frekvence jejich vyvážení. Vyhodnotit, přijmout 
opatření co nejdříve - odpověď v RS do 5. 8.! - aby mohla být zpracována souhrnná 
odpověď na připomínku dle jednacího řádu. 
 
Úkol: Věra Peichlová - k bodu 18/5 - připomínka RNDr. Mácy - autobusové nádraží - 
prověřit úplnost jízdních řádů v infoskříňce, ve spolupráci se Službami doplnit jízdní řády 
na jednotlivých stanovištích, pokud možno co nejdříve - odpověď v RS do 5. 8.! - aby 
mohla být zpracována souhrnná odpověď na připomínku dle jednacího řádu. 
 

20) Závěr zasedání 
 
Na závěr zasedání poděkoval starosta všem přítomným za účast na jednání ZM. 
 
 
 
Zapsal: O. Zadražil, E. Kotrbová 17,00 - 20,15 
 

 
 
 

Ing. Jan Bartošek  
ověřovatel  

Lubomír Nerad  
ověřovatel  

 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


